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Periodinis leidinys

Neįgaliųjų džiaugsmai ir rūpesčiai: teorija bei praktiniai
patarimai
Šiame, jau ketvirtajame Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos
(Asociacijos) projekto „Aplinka visiems – neįgaliųjų kokybiško gyvenimo garantas“
žurnale, skirtame žmonėms su negalia, jų artimiesiems, socialiniams partneriams „Neįgaliųjų socialinė integracija – gyvenimo kokybės garantas daugiausiai dėmesio skiriama
saugiam aplinkos pritaikymui bei smurto artimoje aplinkoje mažinimui.
Kaip neįgaliajam žmogui ratukuose patogiai patekti į prekybos vietas, susitvarkyti būtinus reikalus savivaldybių administracijų pastatuose, užsukti į kavinę ir t. t.? Ši problema tampa vis opesnė vien jau dėl to, kad mes, sveikieji, bėgantys, skubantys, vis dar
nustembame pamatę neįgalų žmogų ratukuose, žiūrime į jį lyg į kitokį. O juk tai tokie
pat žmonės, kažkada taip pat vaikščioję, dirbę, svajoję, tačiau likimo taip nuskriausti,
kad turi savo gyvenimą keisti iš pagrindų, mokytis gyventi iš naujo.
Labai patiko matytos prieigos neįgaliesiems Didžiojoje Britanijoje, o konkrečiai, skirtingose Londono savivaldybėse. Čia neįgaliam žmogui ratukuose nuolydžiai padaryti
kavinių viduje, kad galima būtų sėkmingai ne tik įvažiuoti pasigardžiuoti kava, bet ir
patogiai patekti į tualetą. Labai maloniai nustebino tai, kad ratukininkams puikiai pritaikytas ir viešasis transportas. Pavyzdžiui, autobuso vairuotojas, pamatęs artimiausioje
stotelėje laukiantį neįgalųjį ratukuose, sustojęs patiesia patogų įvažiuoti pagrindą, kuri
vėliau vėl „įtraukiamas“ į vidų.
Džiugu, kad ir mūsų šalyje 2016 m. atsirado pirmieji autobusai, pritaikyti neįgaliesiems. Vadinasi, žingsnis po žingsnio, pamažu, bet einama į priekį gerinant neįgaliųjų
gyvenimo kokybę.

Anglija
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Lietuva

Smurtui artimoje aplinkoje – NE!!!
Spalio mėnesio pabaigoje Molėtuose vyko įdomi ir naudinga apskritojo stalo diskusija,
kurioje dalyvavo ir šio rajono neįgaliųjų problemas aptarė organizatorė, Asociacijos pirmininkė Nijolė Milkevičienė, rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Karūžaitė, Socialinės paramos centro direktorė Jurgita Burbaitė, rajono socialinės
darbuotojos, kiti savivaldybės administracijos atstovai, tiesiogiai susiję su neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimu, socialiniai partneriai.

Sambūryje pristatyti keli aktualūs pranešimai, o vienas jų – smurtas artimoje aplinkoje ir kaip jo išvengti, stabdyti. Nuolat girdime šiuos žodžius, matome kraupius atvejus
spaudoje, televizijos laidose, girdime begales patarimų, ką daryti, jei šeimoje naudojamas smurtas. Tačiau dažniausiai smurtą patiriantis asmuo bijo smurtaujančiojo, pasirenka tylėjimo ir kentėjimo kelią. Dėl to labai svarbūs daugelyje mūsų šalies savivaldybių veikiantys Krizių centrai, kurie teikia pagalbą nukentėjusiems nuo smurto, čia
galima laikinai apsigyventi, čia gi teikiama visokeriopa pagalba.
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Taigi, sambūryje kalbėta tema „Neleisk niekam savęs skriausti ir kuo skubiau kreipkis
pagalbos“. Pateikta nemažai teorijos apie tai, kokios yra smurto rūšys. Tai:

Deja, tokie veiksmai matomi ne tik realybės šou ar kino filmuose – fizinis smurtas
patiriamas daugelyje šeimų, todėl svarbu suvokti, kad nė vienas žmogus nenusipelno ir
negali būti mušamas, spardomas ar kitaip fiziškai žalojamas.
Smurtas artimoje aplinkoje pasireiškia ne tik fiziniais, bet ir psichologiniais kito žmogaus žalojimais.
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Ir tai tik dalis tų blogybių, kurias savo artimoje aplinkoje gali patirti žmonės nuo savo
partnerių ar kitų artimų asmenų. Todėl labai svarbų įsiminti šiuos smurto požymius ir
laiku juos atpažinti, o ne užsimerkti ir susitaikyti, galvoti, kad viskas susitvarkys savaime.
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Dar viena patiriamo smurto rūšis – ekonominis smurtas. Tai:

Pagaliau, dažnai pasikartojantis yra seksualinis smurtas.

Dažniausiai smurtas šeimoje linkęs pasikartoti ir dažnėti. Pasikartojančių smurtinių
veiksmų ciklas vadinamas smurto ratu, kurį sudaro trys etapai. Ilgainiui pirmieji etapai
ilgėja, jų pasekmės rimtėja, o „medaus mėnesio“ etapas trumpėja. Šis pasikartojančių
veiksmų ciklas tęsis tol, kol moteris pasiryš nutraukti smurtinius santykius. Jei reikia
palaikymo ir pagalbos tokiam žingsniui – kreipkitės į Specializuotos kompleksinės pagalbos centrą (daugiau informacijos: https://www.youtube.com/watch?v=cNuNo7JgLYU&t=1s)
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Karantino sąlygotas uždarumas – puiki priemonė apsaugai nuo virusų, tačiau, deja,
palanki terpė smurtui artimoje aplinkoje. Statistika rodo, kad daugiau nei pusė smurtinių nusikaltimų įvyksta namuose. Ir daugeliu atveju tai – fizinis smurtas. Iki jo dažniausiai būna niekur statistikoje neatsispindėjęs psichologinis, ekonominis ir seksualinis smurtas. O šioms smurto rūšims laiku neužkirtus kelio, prasideda fizinis smurtas.
Vadovaujantis statistiniais duomenimis, akivaizdu, kad daugiau nei pusė (52 proc.)
smurtinių nusikaltimų fiksuojama artimoje aplinkoje. 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų – moterys, kurių dauguma nukentėjo nuo intymaus partnerio, kas 10-as nukentėjęs – vaikas.
Kiekvienų metų lapkričio 25 d. yra minima Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris
diena. Šią dieną visame pasaulyje prasideda 16 dienų trunkanti iniciatyva prieš smurtą
prieš moteris, kuri baigiasi gruodžio 10 d. – Žmogaus teisių dieną. Prisijungdamos prie
šios iniciatyvos, daugelis organizacijų pastatų ir kitų traukos objektų nušvinta oranžine
spalva, taip išreiškiant nepritarimą visų formų smurtui prieš moteris. Oranžinė spalva
simbolizuoja šviesesnę ateitį be smurto ir gali būti naudojama kaip priemonė parodyti
solidarumą kovojant su smurtu.
Pasaulinės žmonių sveikatos grėsmės akivaizdoje turime prisiimti daugiau atsakomybės už tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami.
Pagalvokime dažniau ir apie tuos, kurie – žinome ar spėjame – patiria smurtą ir šiomis socialinės izoliacijos sąlygomis jaučiasi ypač nesaugiai...
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Aplinkos pritaikymas: praktiniai pavyzdžiai, klaidos,
paviršių principai
Apskritojo stalo diskusijoje Molėtuose be smurto artimoje aplinkoje pristatytos naujovės, esama situacija ir problemos aplinkos pritaikymo srityje. Ypač įdomų pranešimą
tema „Taktilinių (vedimo ir įspėjamųjų) paviršių principai, praktiniai pavyzdžiai, pagrindinės klaidos“ pristatė architektas Viktoras Gricius.

8

Šįkart žurnale pristatome dalį šio architekto pranešimo, daugiau dėmesio skiriant neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietoms, patekimui į įvairios paskirties pastatus, liftus.
Kitame žurnalo numeryje bus išsamiau pristatytos regos negalią turinčių žmonių galimybės.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos
Šios vietos yra įrengiamos arčiausiai įėjimų į pastatą ne didesniu kaip 50 m atstumu (buvo 60 m) . Kai to pasiekti negalima – ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo įėjimų į
objektą turi būti įrengtos ne siauresnės kaip 3 600 mm ir ne trumpesnės kaip 9 000 mm
išlaipinimo aikštelės šalia gatvės ar privažiavimo važiuojamosios dalies su bortelio rampa. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos turi jungtis su prieinama judėjimo trasa.
Gyvenamosiose vietovėse neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos tamsiu paros
metu turi būti apšviestos, o stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis
negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.).
Lygių skirtumas tarp neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų ir joms skirtų išlipimo aikštelių – draudžiamas. Kai įvažiavimas į neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas ir automobilių saugyklas kontroliuojamas pakeliama ar kitokia užtvara, privalo būti
užtikrinta prieinama trasa riboto judumo asmenims pasiekti įėjimą į objektą, keleivinį
liftą ar nuožulną (pandusą arba rampą).
Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų išlipimo aikštelėse negali būti įrengiami
ar paliekami jokie trukdantys objektai (aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos ir pan.).
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Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos skirstomo A ir B tipus:
• A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, tinkama mikroautobusams, turi
būti ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm – automobilių statymo
vietos plotis, o 1 500 mm – aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių – 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm – aikštelė išlipimui.
Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa,
atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali
būti neįrengiama.
• B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta turi būti ne siauresnė kaip 3 900 mm,
iš kurių – 2 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm – aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 5 200 mm. Jeigu šone automobilių statymo vietos įrengta
pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira
išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama.
Reglamente nustatyta 1 500 mm pločio aikštelė išlipimui gali būti bendra dviem gretimoms neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietoms.

Nuožulnos (pandusai arba rampos)

Kai pėsčiųjų judėjimo maršruto išilginis nuolydis miestų, miestelių ir kaimų
viešosiose erdvėse, statinių išorėje ar viduje viršija 1:20 (5 proc.), turi būti įrengtos
nuožulnos.
Kai į esamą statinį dėl nepakankamos erdvės prie įėjimo neįmanoma įrengti 1 500 mm
x 1 500 mm dydžio manevravimo erdvės, statinio projekte pagrindus, ji gali būti sumažinta iki 1 200 mm x 1 200 mm dydžio. Kai įrengiamos nuožulnos viena priešais kitą,
tarp jų turi būti įrengiama ne mažesnė kaip 1500 mm ilgio horizontali atkarpa.
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Pagrindinio įėjimo ir įėjimų, jei yra daugiau nei vienas vienodo statuso įėjimų, tarpdurio minimalus laisvasis plotis turi būti ne mažesnis kaip 850 mm.
Gyvenamųjų pastatų visų aukštų gyvenamųjų patalpų (butų ir kt.), o lifto neturinčiuose gyvenamuosiuose pastatuose – pirmojo aukšto gyvenamųjų patalpų (butų ir
kt.), erdvės ar patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad išlaikant nustatytus matmenų
reikalavimus statinį (jo dalį) paprastojo remonto darbais galima būtų pritaikyti riboto
judumo žmonių poreikiams. Butuose virtuvės patalpa turi būti ne mažesnė kaip 9 m2.
Visuomeninės paskirties statinių (patalpų) salėse, arenose, auditorijose ir kitose žiūrovams skirtose sėdimose vietose privalo būti įrengtas 1 lentelėje nurodytas skaičius vietų
vežimėliais judantiems asmenims.
1 lentelė. Vietų skaičius vežimėliais judantiems asmenims.
Sėdimų vietų skaičius salėje

Minimalus skaičius vietų vežimėliais Minimalus skaičius sėdimų vietų su
judantiems asmenims
pakeliamais ranktūriais ar be
ranktūrių, persėdimui iš vežimėlio
1, kai salėje daugiau kaip 20 vietų

Iki 40

2

41-80

3

2

81-100

4

2

101-200

5

3

201-300

6

3

301-400

7

3

401-500

8

3

Amfiteatro tipo salėse vietos vežimėliais judantiems asmenims privalo būti įrengiamos
ne mažiau kaip dviejuose lygiuose. Ne mažiau pusė vežimėliais judantiems asmenims
skirtų vietų salėse turi būti sugrupuotos po dvi, kitos – išdėstytos salėje, grupuojant jas
su įprastinėmis salių kėdėmis. Šios vietos turi būti prieinamoje judėjimo trasoje, kuri
turi būti ir evakuacijos iš statinių kelias. Salėse privalo būti užtikrinta galimybė pakilti
į scenos pakylą, užkulisius, terasą, balkoną ir kitas lankytojams skirtas patalpų vietas.
Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės), keleivių paviljonai turi būti pritaikyti
riboto judumo asmenims ir gyvenamosiose vietovėse jungtis su prieinama judėjimo
trasa.
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Peronų (aikštelių) ir keleivių paviljonų grindinio paviršius turi būti tvirtas ir
stabilus, o grindinio nuolydis bet kuria kryptimi negali būti
didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Mažiausias peronų (aikštelių) ilgis – 2 440 mm, o plotis –
1 500 mm.
Per visą viešojo susisiekimo stotelių peronų (aikštelių) ilgį, įrengiama 540 – 600 mm
pločio taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, kuri nuo važiuojamosios dalies ar šaligatvio borto atitraukiama 300 mm. Peronų (aikštelių) pradžioje ir pabaigoje statmenai taktilinei dėmesį atkreipiančiai struktūrai, per visą šaligatvio plotį, įrengiama
540 – 600 mm pločio taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra.
Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai turi būti sumontuoti 800 – 1100 mm aukštyje
nuo grindų ar priėjimo prie lifto paviršiaus. Priešais liftą turi būti palikta ne mažesnė
kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikštelė. Kultūros paveldo objektuose ar esamuose
statiniuose, kai dėl kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių turinčių elementų (dalių) ar dėl esamo statinio konstrukcinių savybių neįmanoma įrengti nurodyto dydžio
aikštelę priešais liftą, ji gali būti sumažinta iki 1 200 mm x 1 200 mm. Kai priešais liftą
įrengiamas takas, jo plotis negali būti įskaičiuojamas į priešais liftą esančios aikštelės
plotį. Jeigu priešais įėjimą į liftą yra laiptai, minimalus atstumas nuo lifto durų iki laiptų
– 2 400 mm. Manevravimo erdvė turi būti apšviesta ne mažiau kaip 100 lx apšvietimu.
Atstumas tarp liftų, esančių vienas priešais kitą, turi būti ne mažesnis kaip 3 000 mm.
Kultūros paveldo objektuose ar esamuose statiniuose, kai dėl kultūros paveldo objekto
vertingųjų savybių turinčių elementų (dalių) ar dėl esamo statinio konstrukcinių savybių neįmanoma įrengti liftų, statinio projekte pagrindus, įrengiami riboto judumo, tarp
jų – ir judančių vežimėliais, asmenis prieinami vertikalūs keltuvai.
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Aplinkos pritaikymas Londono savivaldybėse
Esami nuolat mokomi, kad gerų pavyzdžių reikia ieškoti kitose, gal labiau pažangiose
valstybėse. Esant galimybei, pasižvalgėme po Londono (Didžioji Britanija) skirtingose
savivaldybėse esančią situaciją, susijusią su aplinkos pritaikymu neįgaliesiems. Žinoma,
einant ir grožintis kitos šalies kultūra, stebint skubančius žmones, atrodo, kad visi yra
sveiki, besidžiaugiantys gyvenimu. Dienos metu pilnos kavinės ir restoranai šurmulio,
savaitgalį – būriai vaikų smaginasi karuselėse, besišypsantys prekeiviai gatvėse esančiuose turgeliuose siūlo įvairiausių vaisių, drabužių, kitokių prekių.
Dėmesį atkreipia tai, kad čia, kaip ir Lietuvoje, prie didesnių prekybos centrų aikštelėse sužymėtos automobilių vietos neįgaliesiems bei šeimoms. Tik čia tie ženklai yra
gana ryškios geltonos spalvos, nupiešti tiesiog ant aikštelės dangos, todėl jų nepamatyti
tiesiog neįmanoma.
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Neįgalieji ratukuose jaučiasi laisvai
užsukdami kad ir į mažas parduotuvėles, kur juos mandagiai praleidžia ar
padėti skuba kiti pirkėjai ar patys pardavėjai. Ir tai niekam nekelia nuostabos, šie žmonės yra lygiaverčiai visuomenės nariai, kurie atkreipia dėmesį
nebent savo nuoširdžiomis šypsenomis.
Vienoje iš labai populiarių kavinukių
taip pat yra ne tik patogus įvažiavimas
ratukuose judantiems žmonėms, bet ir
pritaikytas patogus nuolydis, kad jie
pakliūtų į tualetą.
Taip patogu ne tik esantiems ratukuose lankytojams, bet ir sunkiai vaikštantiems ar silpnai matantiems asmenims.
Smagu buvo matyti, kad neįgalieji ratukuose turi galimybę pamatyti reto grožio, pasaulinio lygio tapytojo Vincento Van Gogo parodą Londono meno galerijoje „Įtraukianti patirtis“ („The immersive experience“). Šio žymaus dailininko unikalios parodos
eksponuojamos visame pasaulyje, prieš kurį laiką viena iš parodų buvo atkeliavusi ir į
Lietuvą.
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Vaikystės sodžius
Iš pat mažų dienų aš mėgau bėginėti basas. Stebėt, kaip dangų puošia vaivorykštė graži. Kasryt išbrisdavau aš brydę ryto rasoj, nuskindavau pražydusią purieną pakely. Vaikystės neramius metus menu lyg šiandien. Prabėgo jie kaip sapnas neramus, atliko tik
prisiminimai apie sodžiaus dainas, apie žiogelį, kur grodavo smuiku. Ir kaip kiekvieną
pavasarį ištvindavo Žagienė, mes bėgdavom žiūrėti, kaip gražu. O vakarais, kai ant stalo
aušo vakarienė, o mama vaikus bara pamažu.
-Vaikai , ar nematot? Gaidžiai gieda. Greičiau į balelę kojų nusiplaut. Nubėgę trinam
net ašaros rieda. Na kas iš to, kad nebuvo ką apsiauti. Visi prisimenam, sunkūs metai
buvo. Kolūkiai tvėrėsi ir baimė ėjo iš paskos. Prie pušynėlio ne vienas tada žuvo. Ir vėl
daugiau kauburėlių kapuos. Kas rytą vyturėlis prikeldavo iš miego. Parskridę paukščiai
krykštauja laukuos. Motiekos krūmuos lakštutė tebegieda, o balsas liejasi toks mielas,
nuostabus. Prie šilo galo prigludęs mano sodžius, ne toks mažytis toli nusitęsia laukais.
Ilgai aštuonios akys godžiai laukė, kada mama pareis parugiais. Atsibosdavo į lanko
stiklą zulinti pirštu. Klausytis muzikos įdomios, negirdėtos. Lietaus lašai vienodai slinkdavo stiklu, tada sesutė klausės užkerėta. O kai mašinos atsirast pradėjo, mes bėgdavom
į vieškelį nustebę. Penktadieniais vežimų virtinės dardėjo. Kas grūdus, obuolius, o kas
vištas į turgų vežė. Labiausia mums patikdavo pas babą. Upytės apušvotas ošia iš toli.
Prisirpę braškės kitos dar tik bąla iš daržo net iškelti kojos negali. O ta pušis, kur vidur
kiemo auga tokia maloni, nuostabiai graži. O kaip linksmai anūkai kliauga, paglostydavo kiekvieną baba prieklėty. Seniai nebėra babos ir namelis pasakų sugriuvo. Nusausintos miškų balos užunendrio tarytum ir nebuvo. Paliko tik namai nuliūdę Skruzdžio,
Palionio, Lukušumo, seniai nebėra čia buvusio liūno. Anais laikais mes karves čia ganydavom salos, kalnelis ir obelė laukynė. Kai sočios karvės gult užsimanydavo ir mes
susėsdavom karves sugynę. Ilgai nelaukę tuoj gudrybių sugalvojam. Vieni sukurti laužą
jau mėgina, kiti strazdžiukų aplankyt nubėga, o likę į Smalinsko sodą minam.
Seniai pasikeitė pirmykštis sodžiaus veidas. Visur laukai, arimai neregėti. Tik atminty
paliko senų trobelių aidas, o vakarais linksmų dainų nebegirdėti.
Romanas Skurdenis (Panevėžys)
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